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JOGG HAARLEM

NL Vitaal Haarlem |
groot succes!
Op 14 november 2018 heeft in
Haarlem een NL Vitaal bijeenkomst
plaatsgevonden. 85 professionals –
waaronder wethouders, bedrijven,
scholen, maatschappelijke organisaties
en de sport - spraken we over het
thema: opgroeien in een gezonde
omgeving. De tafelgesprekken
leverden een mooie lijst met concrete
afspraken op van partijen die samen
gaan werken in de regio Zuid
Kennemerland. JOGG Haarlem gaat
hier verder mee aan de slag.

Monitoring & Evaluatie
De resultaten van de kindmonitor
Haarlem zijn gepubliceerd. Conclusie:
JOGG scholen doen het goed en de drinken voedingsgewoonten en het
beweeggedrag van kinderen in Haarlem
zijn de afgelopen jaren verbeterd.
Gesprek met de Rabobank gevoerd in het
kader van Publiek-private samenwerking.
Samenwerking met Zorg en Zekerheid
vastgelegd en vormgegeven.
Diverse cursussen en
(netwerk)bijeenkomsten van JOGG NL
gevolgd.
Gesprekken gevoerd met Holland Fit en
input gegeven aan JOGG NL voor thema

Gezonde Werkvloer.

Lekker in je vel zitten door voldoende bewegen, gezond
eten en drinken. Dat is soms makkelijker gezegd dan
gedaan; reden waarom de Gemeente Haarlem het
belangrijk vindt de inwoners van Haarlem daarin te
ondersteunen. De JOGG-aanpak is een lokale, wijkgerichte,
integrale en duurzame aanpak rondom jongeren, hun
ouders/verzorgers en de omgeving waarin een gezonde
leefomgeving en gezonde leefstijl centraal staat.
Samenwerken aan een gezonde omgeving en een gezonde
jeugd. Haarlem is sinds 2012 JOGG-gemeente.

Wat doen wij in
Gezondere Sportkantine

In samenwerking met SportSupport,
GGD, NME en het Natuurlokaal is het
Schooltuinproject eind oktober
feestelijk afgesloten met een
kookworkshop.
Verschillende JOGG Haarlem artikelen
in lokale media.
6 BuurtSportCoaches van
SportSupport zijn opgeleid tot Move
Mates trainer: kinderen uit groep 7
worden opgeleid tot speelpleincoach
om actief buitenspelen te stimuleren.
Tijdens de Vitaminstore Halve van
Haarlem was Druppie en een
waterbok van PWN aanwezig.

Ajax Life Skills & Clincs op 6
basisscholen in Haarlem waarbij
kinderen skills krijgen aangeleerd op
gebied van gedrag op en rondom het
veld, sociale media training en
voorlichting over geld en voeding.
Aanschaf promotiemateriaal JOGG
Haarlem (zie foto).

Kenamju is de eerste gecertificeerde
gouden sportkantine van Haarlem en
de eerste judovereniging in
Nederland (zie foto). Daarnaast zijn
er ook al twee zilveren sportkantines:
Alliance’22 en Saxenburg. Met zo’n
15 sportverenigingen worden
intensieve gesprekken gevoerd, scans
afgenomen om toe te werken naar
certificering. Naar verwachting
komen er in 2019 een groot aantal
gezonde kantines bij. Mooie
samenwerking tussen SportSupport,
JOGG Haarlem en Team Fit.
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Activiteiten in Juli - December

Samenwerking JOGG Haarlem en

Inzet Move Mates op basisschool

Gezonde sportkantines

PWN voor sponsoren watertank
tijdens de Vitaminstore Halve
van Haarlem

De Peppelaer en ondersteuning bij
aanvraag beweegvignet Gezonde
School

Certificering samen met Team Fit.
Goud voor Kenamju. Zilver voor
Alliance ‘22 en Saxenburg

Start watercampagne op de

Ajax Life Skills & Clinics vonden

Werkgroep ‘Gezonde Voeding’

Molenwiek Dalton in Schalkwijk (600
kinderen) met Druppie en
druppiemagazines

plaats op 6 basisscholen in Haarlem;
Bavo Revius, de Peppelaer, de Sint
Fransicus Xaveriusschool, de Martin
Luther Kingschool, de Wadden
Molenwijk en de Piramide Europawijk

met Sportsupport, GGD, Dock,
NME en JGZ

Tijdens het zomerfeest op de
Zuiderpolderschool 100
inspiratiewater boekjes en
waterflyers uitgedeeld

Overleg met sportverenigingen,
PWN en Z&Z over
binnenwatertappunten bij
(gezondere) sportkantines

Samen met SportSupport
betrokken bij herinrichting Speelplein
in de Rozenprieel (Centrum)

Tijdens de herfstvakantie heeft

900 bidons uitgedeeld bij; de

SportSupport samen met JOGG
Haarlem verschillende sport- en
beweegactiviteiten georganiseerd in
Haarlem

Molenwiek-Dalton, Druppiekunde
lessen en de Sport-In Fun Experience

Ontwikkelen (hard)looproutes voor

JOGG Haarlem watertankjes en
waterkannen uitgeleend aan KOH
voor waterfeest

Daily Mile rondom scholen

Opvolging afspraken NL Vitaal
bijeenkomst

Afsluiting Schooltuinproject. 6
groepen van de Don Boscoschool,
De Wadden Molenwijk, de
Bernardusschool en de Sint
Fransicus Xaveriusschool

150 Groente Beloningskaarten
en receptenboekjes uitgedeeld aan
de leerlingen van het
schooltuinproject

750 Groentepakketten
uitgedeeld aan de verschillende
consultatiebureaus in Haarlem

Subsidie Jong Leren Eten onder
de aandacht gebracht bij
verschillende scholen

